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بر اساس آموزه هاي اخالقي : بررسي امكان و ضرورت قاعده ي طاليي اخالق
  و كانت) ع(امام علي 

  2 مسعود صفايي مقدم  ،1صاحبه ساالر
  

) ع(مكان و ضرورت قاعده ي طاليي اخالق، بر اساس آموزه هاي اخالقي امام علي در اين مقاله به بررسي ا
 نيا. قاعده ي طاليي اخالق استقواعد عملى اخالق  نيو عام تر نيتر ادىياز بن كىي .وكانت مي پردازيم

ي اين قاعده زرين مقتض" .شده است يدهنام نيفراوانى كه دارد، قاعده زر تيو قابل ىيكارآ ليقاعده به دل
است كه ما با ديگران فقط آن طور رفتار كنيم كه در همان موقعيت رضايت مي دهيم با ما همانطور رفتار 

. در بررسي اين قاعده اخالقي وجوه مختلفي را مي توان مورد مطالعه قرار داد). 193، ص 1389گنسلر، ( "شود
در نگاه نخست بايد به اين . ، مورد نظر استاما در اين مقاله امكان، ضرورت و فايده ي اعمال قاعده اخالقي

به عبارت ديگر بايد . مسئله اشاره نمود كه اجراي اين قاعده مستلزم كدامين فرض هاي منطقي و وجودي است
سپس بايد نشان داد كه . نشان داد كه لوازم منطقي و روانشناختي اجراي اين قاعده مي تواند فراهم گردد

رار دادن آن براي زندگي آدمي، و يا الاقل براي سطح معقولي از زندگي، ضروري اجراي اين قاعده و مبنا ق
در . و در نهايت بايد نشان داد كه حيات مبتني بر اين قاعده اخالقي چه ويژگي هاي برجسته اي دارد. است

هايي مواجه همين راستا بايد با آسيب شناسي اجراي قاعده اخالقي نشان داد كه انجام اين قاعده با چه چالش 
  . است

  :پرسش هاي پژوهش
 اجراي قاعده ي طاليي اخالق مستلزم چه فرضهاي فلسفي، منطقي و روان شناختي است؟ -

 چه ضرورتهاي فلسفي، منطقي و روان شناختي براي اجراي اين قاعده وجود دارد؟ -

 كاكردهاي قاعده ي طاليي اخالق كدام است؟ -

توجه به رويكردهاي پژوهش كيفي و با توجه به موضوع پژوهش،  پژوهش حاضر از نوع كيفي است كه با
  .باشداستنتاجي مي -رويكرد مورد نظر در تجزيه و تحليل داده هاي پژوهش از نوع تحليلي
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 يها در فرهنگ ربازيقاعده از د نياشايد به حق بتوان قاعده ي زرين را عام ترين قاعده اخالقي دانست، 

 لسوفانيف ديدر عصر جد" ؛است دييمورد تأ انياد يشده، و در تمام انيتلف بمخ يها مختلف جهان به شكل
پردازند و يم يفلسف ليكردن برداشته اند و فقط به تحل حتيدست از پند دادن و نص نيطرفدار اخالق نو

، 1388 ،يفراهان ينيفرمه( "رود روشن سازند يبه كار م ياخالق يراكه هنگام قضاوتها يميتا مفاه كوشنديم
از اين رو در اين پژوهش به دنبال روشن كردن مفهوم قاعده طاليي در اخالق و استنتاج از آن . )66 ص

  .هستيم
 :يافته هاي پژوهش

مد نظر است مي توان ) ع(در توضيح آنچه مربوط به بحث منطقي و فلسفي در ديدگاه كانت و امام علي 
كه بخش نظري به نظام شناسايي مي پردازد و  گفت؛ كل فلسفه به دو بخش نظري و عملي تقسيم مي شود

آنچه مورد توجه بحث فلسفي در اين مقاله است . بخش عملي به نظام رفتار در موجودات مختار مي پردازد
در بحث منطقي منظور استعمال . ي عملي است كه عبارت از قواعد استعمال صحيح اراده آزاد استفلسفه

ع منطق قواعد كاربرد فاهمه را فراهم مي كند و فلسفه عملي كاربرد اختيار را قواعد عام فاهمه مي باشد؛ در واق
  ).1388كانت، (

تعهد است كه با  كي انينحوه ب نيجتريرا قانون طاليي آشناترين حكم اخالقي بشريت است و همچنين"
 "شودد، ميستنكه هلي ن شكابه هم ديگران به شناخت يمبتنيد، و اين با توجه و انصاف برخورد كن گرانيد
به  نهج البالغه سي و يكمدر نامه در اين زمينه  )ع( يامام علديدگاه  . )1، ص 2008نيوسنر و همكاران، (

آنچه را كه براي خود دوست داري براي ديگران نيز ": مي فرمايند روشني بيان شده است ايشان در اين نامه
انت در ك ).375، ص1390دشتي، ( "ديگران مپسنددوست بدار، و آنچه را كه براي خود نمي پسندي، براي 

چنان رفتار كن كه گويي بناست آيين رفتار تو، به اراده تو يكي از قوانين " :توصيف قاعده زرين بيان مي دارد
ما بايد طوري رفتار كنيم كه "بنابر، اين نظر كانت معتقد است كه ). 27، ص 1369كانت، ( "عام طبيعت شود

   ).350، ص1374ماير، ( "ن عمومي رفتار كلي شودكه كارهاي ما قانو
در اين نوشتار با رويكرد تحليلي و با استفاده از شيوه ي منطقي و روان شناختي در صدد تبيين و تحليل قاعده 

منطقي  -ي طاليي اخالق در دو بخش امكان و ضرورت برآمده ايم؛ و اثبات اين امر، يعني امكان فلسفي
انسان موظف است اخالقي رفتار كند زيرا اين تكليفي است كه عقل ( 1ات سه امر عقلقاعده ي طاليي بر اثب
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متكي است و امكان روان شناختي قاعده ) كمال گرايي( 2و غايت گرايي 1، اختيار)در اختيار او قرار داده است
بحث وجدان و در رابطه با ضرورت فلسفي قاعده طاليي اخالق، . ي طاليي اخالق بر اثبات وجوداستوار است

به ميان مي آيد و در رابطه با بحث ضرورت منطقي ) مبناي اراده ي نيك در عقل انسان است(اراده ي نيك 
 .صحبت از مسئوليت انسان به ميان مي آيد، انسان به دليل اختياري كه دارد، مسئول اعمال خويش است

از انسان و رفتارش  كه نيبه محض ا شود، ياست كه همواره درباره انسان گفته م يمياز جمله مفاه تيمسئول
همچنين آزادي انسان مستلزم آن است كه انسان مسئوليت . گردد يبرجسته م زيمفهوم ن نيا شود يسخن گفته م

پذير باشد و ما نمي توانيم بگوييم كه به آزادي معتقديم ولي به به مسئوليت پذيري معتقد نيستيم؛ بلكه 
كه در  يهر فرد .به آزادي معتقديم به مسئوليت پذيري نيز معتقد باشيم ضرورت منطقي داردكه زماني كه

گاه . مفهوم سرو كار دارد نيبا ا يبه نحو ريناگز كند، يم يزندگ ،يطيصرف نظر از هر مح ش،يخو طيمح
ا بنابراين همانطور كه غذ. باشد يبه جامعه و در همه احوال مسئول رفتار خود م يو زمان اش خانوادهنسبت به 

خوردن براي زنده ماندن ضرورت منطقي است، مسئول بودن، براي انسان اخالقي بودن، از ضروريات منطقي 
از آنجا كه قاعده ي طاليي اخالق هم در مفهوم و هم در وجود مستلزم فرض ديگران است . به شمار مي رود

نيوسنر و همكاران، ( "ل استقانون طاليي اخالق در واقع نقشه ي ظهور اخالق در روابط متقاب"و همچنين 
اين نگاه، خود با پيش فرضي براي ديدن، توجه كردن و اهميت دادن به ديگران همراه است و ). 40، ص 2008

منجر به اصل اخالقي احترام به ديگران مي شود؛ بر اين اساس در ضرورت روانشناختي قاعده ي طاليي به 
و تكاليف انسان ... ) و  5، حفظ حرمت خود4سلط بر خود، ت3عزت نفس(مبحث تكاليف انسان نسبت به خود 

پردازيم مي... ) و  10، صداقت9، تكريم شخصيت8، انصاف7، عدالت6رعايت حقوق ديگران(نسبت به ديگران 
كه به طور . و در آخر به بحث در رابطه با كاركردهاي قاعده طاليي اخالق مي پردازيم). 1388كانت، (
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8
  .)144 ، ص2، ج1384 كليني،( كند، خداوند عزتش را مي افزايدهمانا هر كس با مردم به انصاف رفتار «  

9
  53نامه   

10
  458حكمت   

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  تربيت ديني و تربيت اخالقيفلسفه همايش ملي                                                                                                            176
، جايو و تعصب ب يخودخواهاخالق معياري است براي جلوگيري از  طاليي اعدهخالصه مي توان گفت كه ق

و  استانسان  يرفتار يقاعده باعث ثبات و سازگار نيا. است ...فريبكاري، حسد، زيان زدن به ديگران و 
و سبب مي شود . موجب ترويج عدالت، حسن نيت متقابل، سخاوت و خير خواهي نسبت به ديگران مي شود

الزم به ذكر است كه در بحث . جلوگيري شود زيآم انتيو خ نهياگرا بيبدخواهانه، ظالمانه، فر يكارهااز  تا
  .و عاقل است ي آزادقاعده ي طاليي اخالق، ما موجودي را در نظر مي گيريم كه داراي اراده

 .، كانت)ع(قاعده طاليي، ضرورت، امكان، امام علي : واژگان كليدي
  

  :فهرست منابع
 .پيام عدالت: تهران. ترجمه نهج البالغه). 1390. (ي، محمددشت -
مباني، ) (ع(بررسي تربيت اخالقي از منظر امام صادق). 1388. (فرمهيني فراهاني، محسن؛ ميرزا محمدي، محمد حسين و امير ساالري، علي -

 .65-79، 39پژوهشي دانشگاه شاهد، - ماهنامه علمي). اصول و روش هاي تربيتي
 .يخوارزم: تهران ).يصريق يو عل تيعنا ديترجمه حم( اخالق عهيمابعدالطب اديبن). 1369( .مانوئليكانت، ا-
 .نقش و نگار: تهران).ترجمه منوچهر صانعي دره بيدي( درس هاي فلسفه اخالق). 1388. (مانوئليكانت، ا-
 .آسمان خيال: تهران. در آمدي جديد بر فلسفه اخالق). 1389. (گنسلر، هري-
 .سمت: تهران. تاريخ انديشه هاي تربيتي). 1374. (اير، فردريكم -

-Neusner, J. Chilton, B and Contributors. (2008). The Golden Rule, The Ethics of Reciprocity in 
World Religions. Great Britain: Continuum. 

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

